
DOBRÉ RADY (slovenským) SENIOROM. 
 

Trošku optimizmu nezaškodí. Slovenská vláda, ktorú sme si aj my, seniori (teda aj členovia SENIORKLUBU 

DIVIAKY), pred dvoma rokmi dobromyseľne zvolili, sa rozhodla kompenzovať dôchodcom dopady finančnej 

krízy a preto zriadila zvláštnu tridsaťčlennú komisiu, ktorá s vypätím všetkých svojich fyzických, ale 

nespochybniteľne aj psychických síl pripravila nasledujúce rady a zverejnila ich v podobe vyhlásenia. Tu, 

prosím, sú: 

  

 1. Ráno si dlhšie pospite. Nebudete musieť svietiť a –                                                                                 ušetríte. 

 2. Ak budete vstávať po deviatej hodine, môžete vynechať raňajky a opäť –                                          ušetríte. 

 3. Vzhľadom na Váš zdravotný stav sa na poludnie neprejedajte, nebudete v budúcnosti potrebovať lekára    

     a opäť –                                                                                                                                                             ušetríte. 

 4. Po obede choďte spať, nech si Vaše telo oddýchne. Môžete tak vynechať olovrant a opäť             ušetríte. 

 5. Zaraďte častejšie do programu tzv. Pôstne dni a opäť –                                                                          ušetríte. 

 6. Večer chodievajte skoro spať. Nemusíte svietiť, spiaci sa na televíziu nepozerajú a opäť                ušetríte. 

 7. Autom nejazdite, znečisťuje ovzdušie. A sú tu ďalšie úspory za benzín. Tešte sa, že opäť    

     aspoň trošku –                                                                                                                                                 ušetríte. 

 8. Pri výbere potravín vyberajte hlavne v úseku zliav. Potraviny sú už trošku "načaté", budú  

     ľahko stráviteľné a opäť –                                                                                                                              ušetríte. 

 9. Zbytočne neupratujte, aj drogéria niečo stojí. Aj deviata rada sa určite vyplatí, veď – opäť            ušetríte. 

 10. Radujte sa z maličkostí (na veľké veci aj tak nedosiahnete). Tu síce nič neušetríte, ale – keď to hovorí 

vládna komisia, tak nám, seniorom, to určite prinesie aspoň akú takú psychickú pohodu.  

   

ZRÁTANÉ, OVERENÉ A POTVRDENÉ: 

 

 a) urobíte maximum pre svoje zdravie 

 b) ušetríte peniaze, ktoré by Vám mohli v budúcnosti určite chýbať 

 c)  Neobávajte sa výrazného zvýšenia dôchodkov. Vážte si aj tých predvlaňajších 1,90 eur, o     

       ktoré sa zvýšil Váš čistý mesačný príjem z dôchodkového zabezpečenia. Môže totiž byť aj horšie! 

 

 

Pýtate sa, čo s toľkými ušetrenými peniazmi? Nebuďte „včerajší“, ľudkovia! 

Dobre Vám radíme, tie si predsa schovajte na liečebné výdavky, lebo.... 

  KTO PREŽIJE, ZASLÚŽI SI NÁŠ OBDIV. 

KTO NIE, ZASLÚŽI SI NAŠU VEČNÚ SPOMIENKU! 

 

 

Aj my, slovenskí seniori sme však priložili „ruku k dielu“ a zverejňujeme domácim „dobrodincom“ naše, 

dôchodcovské krédo: 

VY NÁM NEPRIDÁTE??? 
MY VÁM NEZOMRIEME !!! 

 
 
 

Zo skúsenosti našej slovenskej armády seniorov zostavil a zverejnil neznámy autor. My, ktorých sa tieto rady týkajú, mu srdečne 
ďakujeme a sľubujeme ich uviesť do každodenného života súc si vedomí, že tým, síce nepodstatne, ale predsa len prispejeme 

k blahobytu aspoň niekoľkých slovenských profesionálnych zlodejov. 


